
  PROTOKOLL 1 (4) 
 Sammanträdesdag
 2017-10-31 

Tid och plats 
17.00 – 18.45 Arbetslivsförvaltningen 
 Österlånggatan 72 
 Öppet sammanträde 
 Information 17.00 – 18.40 
 
Omfattning 
§ 100 - 108 
 
Närvarande 
Lars-Åke Johansson (S) ordförande 
Marie Samuelsson (S) 
Jonas Edberg (V) andre vice ordförande 
Lars-Gunnar Forslund (MP) 
Lotta Preijde(L) förste vice ordförande  
Birgitta Bergman (M) 
Bo Unosson (C) 
Jan Nilsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Hampus Jernkrook (M) för Jessica Bjurén (M)) 
 
Ersättare 
Abdullahi Warsame (S) 
Anethe Tolfsson (S) 
Stefan Lindborg (V) 
Jonathan Wennerlund (M) 
Susanne Karlander (L) 
Jan Hallqvist (KD) 
Anders Alftberg (SD) 
 
Övriga 
Dag Forsström förvaltningschef 
Lennart Gustavsson verksamhetschef 
Hans Johansson verksamhetschef  
Per-Olof Jinnegård chef för ekonomifunktion 
Ann-Helen Segota HR-chef för personalfunktion 
Margareta Udén Hoff nämndsekreterare 
Eva Möller enhetschef § 100 – 101 
Kristina Nilsson arbetsmarknadssamordnare § 100 – 101 
Babis Iosifidis arbetsmarknadssamordnare § 100 - 101 
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§ 100 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lars-Gunnar Forslund (MP) 
med Jonas Edberg (V) som ersättare. Justering den 2 november 2017, under dagen. 
 
§ 101 
Information, Feriearbete 
Arbetsmarknadssamordnare Kristina Nilsson och arbetsmarknadssamordnare 
Babis Iosifidis informerade om feriearbete sommaren 2017. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 102 
Information från förvaltningschefen 
Förvaltningschef Dag Forsström delger följande: 
 

- Medborgadialog om feriearbete, Bäckängsgymnasiet måndagen den 13 
november klockan 15.00- 17.00.  
 

- Verksamhetschef Lennart Gustavsson informerade om mottagande av 
nyanlända enligt anvisningslagen. 

 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 103 
Information Kontaktpolitiker 
Kontaktpolitikerna för Integration andre vice ordförande Jonas Edberg (V), Marie 
Samuelsson (S), Birgitta Bergman (M) och Anders Alftberg (SD) har träffat 
personalen på BREC (Boråsregionens etableringscenter) som arbetar med 
flyktingmottagning, SO (samhällsorientering). 
 
Kontaktpolitiker för Jobb Borås ordförande Lars-Åke Johansson (S), Abdullahi 
Warsame (S), Hampus Jernkrook (M) och Jonathan Wennerlund (M) har träffat 
personalen på Jobb Borås som arbetar med arbetsmarknadsanställningar. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 104 Dnr 2017/ALN0042 042 
Budgetuppföljning efter september 2017  
Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje 
månad och redovisar denna för nämnden.  
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Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-september 2017 med 
helårsprognos. 
 
§ 105 Dnr 2017/ALN0093 106 
Remiss Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som 
utförs av privata utförare 
Arbetslivsnämnden har fått tillfälle att yttra sig över Riktlinjer för uppföljning av 
verksamhet som utförs av privata utförare. Nämnden tillstyrker förslaget. Förslag 
är att riktlinjen tillämpas i samband med förvaltningarnas regelmässiga 
uppföljningar av utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av Borås Stad. 
Likaså att inför nya upphandlingar tillämpa riktlinjen och dess innehåll i 
förfrågningsunderlag och avtal. Rekommendation är att det sker ett fortsatt arbete 
med gemensam strategi och plan för uppföljningar för att förbättra och 
kvalitetssäkra arbetet i Borås Stad samt att informera Koncerninköp om riktlinjen 
inför nya upphandlingar. Rapportering av genomförda uppföljningar till nämnd 
och/eller Kommunstyrelsen bör ske i samband med ordinarie rapportering. 
Förvaltningarnas nämnder bör i god tid förberedas för när och hur rapportering till 
Kommunstyrelsen ska ske. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner upprättat yttrande och översänder det till Kommun-
styrelsen. 
 
§ 106 Dnr 2017/ALN0007 759 
Riktlinjer försörjningsstöd för att underlätta situationen 
för barn i ekonomiskt utsatta familjer 
Nämndens bedömning är att det är angeläget att minska konsekvenserna för barn 
och ungdomar som lever i långvarigt ekonomiskt bidragsberoende. Arbetslivs-
nämnden föreslås därför anta riktlinjer med att höja normen för försörjningsstöd 
under november 2017 till barnfamiljer med 200 kr per barn upp till 18 års ålder. 
Barnen skall vara folkbokförda hos den förälder som söker biståndet. I Borås stad 
är förutsättningen att familjen varit bidragsberoende under tre månader, september 
till och med november och förväntas att vara berättigad till försörjningsstöd även 
för december. Ansökan skall göras under november för att kunna utbetalas i slutet 
av månaden. Kostnaden beräknas per år understiga 100 000 kr. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden föreslås anta riktlinjer med att höja normen för 
försörjningsstöd under november månad 2017 till barnfamiljer med 200 kr per barn 
upp till 18 års ålder. 
 
§ 107  
Anmälningsärenden 
a) Protokollsutdrag KF 2017-08-17, § 144 
Inriktningsbeslut samordnad varudistribution 
Dnr 2017/ALN 110 050 
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b) Kommunstyrelsens skrivelse av 2017-09-18 
Kraftsamling för en hållbar stadsdel – Sjöbo 
Dnr 2017/ALN0111 700 
 
c) Protokoll Boråsregionens Etableringsråd 2017-09-04 
 
d) Protokoll Romska rådet 2017-09-25 
 
e) Arbetslivsförvaltningens – Protokoll FSG av 2017-09-05 
 
f) Avslutad rekrytering Arbetslivsförvaltningen 2017-10-23 
 
Beslut 
Anmälningsärenden till dagens protokoll. 
 
§ 108 
Delegationsärenden 
a) Socialutskott Försörjningsenhetens Protokoll av 2017-09-18, § 24 - 27 
 
Beslut 
Delegationerna till dagens protokoll. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
Nämndsekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lars-Åke Johansson (S) Lars-Gunnar Forslund (MP) 
Ordförande 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 november 2017. 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
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